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onderwerp Voortgangsrapportages grote projecten over mei, juni en juli 2020 en 
risicoparagraaf met provinciaal risicoprofiel 
 

voorgesteld besluit - Kennis nemen van de voortgangsrapportages over mei, juni en juli 2020 
en de stand van zaken van het provinciaal risicoprofiel; 
 
- Toezenden van de voortgangsrapportages en de bijbehorende 
risicoparagraaf aan Provinciale Staten via inliggende brief; 
 
- Op grond van Provinciewet artikel 55 voorlopige geheimhouding opleggen 
op het financiële overzicht en de planning van VCB inzake Thermphos en 
dit laten bekrachtigen door PS middels een statenvoorstel om de stukken 
bij de statengriffie onder geheimhouding ter inzage te leggen voor PS. 

aanleiding In het door PS vastgestelde kader grote projecten is afgesproken dat voor 
de grote projecten vier keer per jaar een voortgangsrapportage wordt 
opgesteld en aan PS wordt voorgelegd. Tevens wordt daarbij gelijktijdig 
gerapporteerd over het provinciale risicoprofiel via de risicoparagraaf. 
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Beslisnota GS  
 
 
Overwegingen en advies 
motivering besluit 

Over de grote projecten wordt vier keer per jaar verantwoording afgelegd middels 
voortgangsrapportages. Deze worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en via uw college aan 
Provinciale Staten. Tegelijkertijd wordt ook inzicht gegeven in het actuele risicoprofiel van de 
provincie via een risicoparagraaf.  
 
Op grond van het Kader Grote Projecten hebben Provinciale Staten een aantal projecten als groot 
aangemerkt. Het betreft de projecten: 
1. Thermphos 
2. Waterdunen 
3. Natuurpakket Westerschelde 
4. N673 Zanddijk  
5. Deltaplan zoet water 
6. N290 Traverse Kapellebrug  
 
Op 10 juli hebben PS ingestemd met het compensatiepakket voor de marinierskazerne. 
Tegelijkertijd is besloten om het krediet Marinierskazerne af te sluiten en het groot project 
Marinierskazerne te beëindigen. Als gevolg van dit PS besluit is er geen voortgangsrapportage 
opgesteld voor het voormalig groot project Marinierskazerne. Informatie over het 
compensatietraject zal op een andere wijze, dan via de voortgangsrapportages grote projecten, 
aan PS worden verstrekt. 
 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota door PS op 28 en 29 mei jl. is het project N290 Traverse 
Kapellebrug aangemerkt als groot project. Er is een voorontwerp voor de aanpassingen aan de 
traverse. Daarmee zijn de contouren van het op te leveren product op hoofdlijnen duidelijk. Een 
nadere uitwerking van het voorontwerp naar een definitief ontwerp staat centraal in de volgende 
fase. Hiervoor moet nog een projectorganisatie worden opgezet. De projectorganisatie dient ook 
een startnotitie op te stellen voor PS. Na vaststelling van de startnotitie zal een eerste 
voortgangsrapportage worden opgesteld.  
 
De startnotitie voor Deltaplan zoet water is vastgesteld door PS op 28 mei 2020. Deze 
voortgangsrapportage is zodoende de eerste voor dit groot project.  
 
De bijgevoegde voortgangsrapportages zijn afgestemd met de Directeur Projecten en 
Programma’s en de portefeuillehouders.  

 
 
Zoals met Staten afgesproken, is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de 
provinciale voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder 
geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een 
statenvoorstel ter bekrachtiging van de geheimhouding aan PS voorgelegd. 
 
Een kwartaalrapportage is een rapportage achteraf. De dynamiek in de projecten maakt dat de 
actuele situatie tijdens de behandeling van de rapportage in de commissies gewijzigd kan zijn, 
waardoor de informatie uit de voortgangsrapportage achterhaald is. Om dit te ondervangen worden 
actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de kwartaalrapportages, via 
tussentijdse correspondentie buitenom de kwartaalrapportages of mondeling in de commissie 
nader toegelicht.  
 
Bij de voortgangsrapportages wordt ook een risicoparagraaf toegevoegd met de stand van zaken 
van het provinciaal risicoprofiel en worden de grootste risico's toegelicht. De benoemde risico's in 
de risicoparagraaf moeten worden gedekt vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit de 



projectbudgetten. Voor het opstellen van de risicoparagraaf wordt ieder kwartaal een uitvraag 
gedaan om de risico’s te actualiseren. De risicoparagraaf is als afzonderlijke bijlage toegevoegd.  
    
 
 
Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 
n.v.t.   
 
 
Bestuurlijke planning en doorlooptijd 
indien van toepassing 

Na behandeling van de stukken door uw college worden de aanbiedingsbrief met bijbehorende 
bijlagen aangeboden aan PS.  

  
De behandeling van de voortgangsrapportages over mei, juni en juli is voor de Commissies 
Economie en Ruimte gepland op 4 september 2020 en voor de Commissie Bestuur op 11 
september 2020.  
 
De volgende voortgangsrapportages over augustus, september en oktober worden op 10 
november aan uw college voorgelegd en behandeld in de commissies van 27 november en 4 
december. 
 
Consequenties besluit 
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Juridische consequenties 
n.v.t. 
Personele consequenties en inhuur 
n.v.t. 
 
Inkoop & aanbesteding 
n.v.t. 
 

 
  



  

 
 

   Abdij 6 4331 BK Middelburg 
  Postbus 6001 4330 LA Middelburg 
  +31 118 631011 
  IBAN NL08 BNGH 0285010557

Gedeputeerde Staten 

 

 

 

 

 
 

De voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland 

T.a.v. statengriffier 
 
   
 
 
 

 
 Ja 

onderwerp kenmerk behandeld door verzonden 
Voortgangsrapportages grote 
projecten over mei, juni en juli 
2020 en risicoparagraaf 

20024873 
*20024873* 

 
 

 

 

Middelburg, 18 augustus 2020 
 
Geachte voorzitter,  
 
Vier keer per jaar worden Provinciale Staten middels een rapportage geïnformeerd over de voortgang 
van grote projecten die op grond van het Kader Grote Projecten door uw Staten als zodanig zijn 
aangemerkt. Voor de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde, Thermphos, Deltaplan 
zoet water en N673 Zanddijk ontvangt u hierbij de voortgangsrapportages over de maanden mei, juni en 
juli van 2020.  
 
Op 10 juli hebben uw Staten ingestemd met het compensatiepakket voor de marinierskazerne. 
Tegelijkertijd is besloten om het krediet Marinierskazerne af te sluiten en het groot project 
Marinierskazerne te beëindigen. We gaan er vanuit dat met dit statenvoorstel en de eerder verstrekte 
informatie de benodigde beslisdocumenten ter afsluiting van dit groot project aan u zijn voorgelegd 
conform het Kader Grote Projecten. Daar vloeit verder uit voort dat er geen voortgangsrapportage is 
opgesteld voor het groot project de Marinierskazerne over deze rapportageperiode.  
In het statenvoorstel over de compensatie marinierskazerne (20020592) is aangegeven dat er conform 
het format van de grote projecten gerapporteerd wordt. In afstemming met de uitvoeringsregisseur zal 
nader worden bepaald hoe dit concreet vorm krijgt. Conform het advies van dhr. Wientjes wordt er in 
ieder geval halfjaarlijks gerapporteerd. Deze voortgangsrapportage wordt na behandeling in de 
stuurgroep ook verzonden aan uw Staten. 
 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota door PS op 28 en 29 mei jl. is het project N290 Traverse 
Kapellebrug aangemerkt als groot project. Er zal allereerst een startnotitie worden opgesteld en 
aangeboden aan PS. Na vaststelling van de startnotitie nemen we het project mee in de rapportagecyclus 
en zal een eerste voortgangsrapportage worden opgesteld.  
 
De startnotitie voor Deltaplan zoet water is vastgesteld door PS op 28 mei 2020. Deze 
voortgangsrapportage is daarom de eerste voor dit groot project.  
 
De planning van de volgende voortgangsrapportages grote projecten over 2020 is als volgt. 

Rapportage Periode GS Commissies 

Derde voortgangsrapportage 2020 Aug-Sep-Okt 10 november 27 nov en 4 dec 

Vierde voortgangsrapportage 2020 Nov-Dec-Jan n.n.b. n.n.b. 

 
Zoals met uw Staten afgesproken, is de VCB-rapportage over Thermphos geïntegreerd in de provinciale 
voortgangsrapportage. Het financiële overzicht en de planning van VCB zal onder geheimhouding bij de 
Statengriffie ter inzage worden gelegd. In verband daarmee wordt ook een statenvoorstel ter 
bekrachtiging van de geheimhouding aan u voorgelegd. 
 
De voortgangsrapportage is een rapportage achteraf. De dynamiek in de projecten maakt dat de actuele 
situatie tijdens de behandeling van de rapportage in de commissies gewijzigd kan zijn, waardoor de 
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informatie uit de voortgangsrapportage achterhaald is. Om dit te ondervangen verwoorden wij zoals 
gebruikelijk actualiteiten of majeure ontwikkelingen in de aanbiedingsbrief bij de kwartaalrapportages, via 
tussentijdse correspondentie buitenom de rapportages of mondeling door de bestuurder bij de bespreking 
van de rapportage in de commissie.  
 
Voor wat betreft het risicomanagement bij de grote projecten wordt de informatie over de risico’s via de 
voortgangsrapportages aan Provinciale Staten verstrekt. Daarnaast wordt via de bijgevoegde 
risicoparagraaf gerapporteerd over de ontwikkeling van het provinciaal risicoprofiel. Daarin worden 
risico’s gemeld en toegelicht conform het provinciaal risicomanagementbeleid. Het betreft risico’s die 
opgevangen moeten worden vanuit de algemene risicobuffer en niet vanuit projectbudgetten. Ten 
opzichte van het vorige rapportagemoment is er een daling te zien van de omvang van de risico’s. De 
ratio’s weerstandsvermogen en algemene reserve verbeteren en blijven ruimschoots voldoen aan de 
door uw Staten vastgestelde norm. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
gedeputeerde staten, 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
 
 
 
 
 
Bijlagen: Voortgangsrapportages grote proejcten en risicoparagraaf (mei, jun, jul 2020). 
 



 

 

Voortgangsrapportage Provinciale Staten 
 

Project: Zeeuws Deltaplan Zoet Water 

 

Algemeen 
Periode mei/jun/jul 2020 Datum 18-08-2020 
Status Definitief   

 

Korte omschrijving 
van het project 

Doel van het Zeeuws Deltaplan Zoet Water is om Zeeland in 2050 
weerbaar tegen zoetwatertekorten te maken, zoals die ambitie voor heel 
Nederland in september 2019 is bepaald in het Bestuurlijk 
Platform Zoet Water (BPZ).  
De actuele zoetwatersituatie, die door autonome ontwikkelingen van 
zeespiegelstijging en klimaatverandering onder druk staat, zal via een 
actieve aanpak bestendigd en zo mogelijk verbeterd moeten worden.  
 

Achtergrond Door de klimaatverandering is sprake van een toenemende vraag naar 
zoet water en een toenemend risico op een mindere beschikbaarheid. 
De zorgen hierover hebben eind 2017 geleid tot een breed gedragen 
motie van Provinciale Staten, waarin het college van Gedeputeerde 
Staten (GS) gevraagd is, om samen met relevante stakeholders te 
komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water, waarmee een 
samenhangende aanpak en regie voor voldoende zoet water en goede 
waterkwaliteit kan worden geborgd. Dit vanuit het vitale belang van de 
vruchtbare delta’s voor de voedselproductie en het in standhouden van 
de reguliere zoete landbouw in Zeeland.  
 
Plannen en initiatieven zijn nodig om met financiële steun van het Rijk de 
beschikbaarheid van zoet water en de waterkwaliteit te borgen. Voor de 
uitvoering van de motie hebben GS in eerste instantie per brief van 19-
12-2018 verwezen naar het lopende onderzoek in het kader van de 
Proeftuin Zoet Water. Nadat duidelijk was geworden dat PS de 
afdoening te smal vonden en ook naar (huidige en mogelijke nieuwe) 
zoetwateraanvoer en andersoortige maatregelen gekeken zou moeten 
worden, hebben GS in het coalitieakkoord afgesproken om (eind 2019) 
tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water te komen. 
 

Relevante besluiten GS De zorgen over de effecten van klimaatverandering op de 
zoetwatersituatie hebben 10 november 2017 geleid tot een motie 
van Provinciale Staten, om samen met relevante stakeholders te 
komen tot een Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Naar aanleiding van 
deze motie is het opstellen van een dergelijk plan als voornemen 
in het coalitieakkoord 2019-2023 “Samen verschil maken” 
opgenomen. Op 7 april 2020 hebben GS (in resumptie) de 
startnotitie voor het project vastgesteld en aan Provinciale Staten 
toegezonden. 

 PS  Motie “Deltaplan Zoetwater” d.d. 10-11-2017  
 PS besluit “Zomernota 2019 Samen verschil maken in 

Zeeuwse opgaven” d.d. 15-11-2019: Zeeuws Deltaplan Zoet 
Water benoemd als groot project. 

 Op 29 mei 2020 hebben Provinciale Staten op basis van de 
“startnotitie Zeeuws Deltaplan Zoet Water” tot de start van dit 
grote project besloten. 

 
 



 

 

 

Betrokkenen 
Bestuurlijk opdrachtgever mevr. drs. A. Pijpelink 
Ambtelijk opdrachtgever  
Projectleider  
Voortgang algemeen Momenteel ligt de focus binnen het project op een drietal zaken: 

 Opstellen 1e versie kansenkaart; uiterlijk op 14 juli a.s. 
door GS vrij te geven voor publicatie op internet; 

 Afronden van de definitiefase: Projectplan opstellen en ter 
besluitvorming aan GS op 18 augustus 2020; 

 Afronden van definitiefase: Eindfasedocument opstellen, 
samen met Projectplan (alleen hoofdstuk III 
Beheeraspecten) ter besluitvorming aan PS op 25 
september 2020 als input voor de Go/No-Go beslissing 
naar volgende fase; 

 
Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind 
Initiatiefase 100% 01-04-2020 31-05-2020 
Definitiefase 70% 01-05-2020 30-09-2020 
Onderzoeksfase 0% 01-09-2020 30-09-2021 
Nazorgfase 0% 01-09-2021 31-10-2021 

 

Beheersaspecten Status Toelichting 

Geld  
vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)   

   
Projectbudget is beschikbaar (vanuit het uitvoeringsprogramma 
klimaat en energie) naar het grote project Zeeuws Deltaplan 
Zoet Water voor de jaren 2020 en 2021. Het projectbudget is op 
de begrotingspost “Deltaprogramma Zoet Water vanaf 2020” 
geraamd (€ 885.122 in 2020, € 341.273 in 2021). 
 
Inmiddels is een projectadministratie opgezet waarbij het 
projectbudget op het niveau van detaillering zal worden 
geraamd voor de jaren 2020 en 2021. 
 
Qua bestedingen is een bijdrage verstrekt van € 111.730 voor 
het uitvoeren van een praktijk onderzoek “Ondergronds 
beregenen” door de stichting ter exploitatie van Proefboerderij 
Rusthoeve. Er zijn geen openstaande verplichtingen. 
 

 

Organisatie  
vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)   

   
Het interne projectteam en externe werkgroep zijn geformeerd 
en operationeel. 
De keuze van de ambtelijk opdrachtgever (AOG) wijkt af van 
hetgeen gebruikelijk is bij grote projecten en de richtlijnen van 
het Kader Grote Projecten. Tussen AOG en directeur 
Programma’s en Projecten zijn inmiddels afspraken gemaakt 
over betrokkenheid, verantwoordelijkheid en rolverdeling, mede 
in relatie tot de AON. Overeenkomstig het advies van Control 
zullen deze afspraken nader geconcretiseerd en vastgelegd 
worden, om onduidelijkheden in de governance van het project 
te voorkomen. 



 

 

 

Risico's  
vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)   

   
Binnen het (concept) projectplan zijn risico’s onderkend met 
name qua kwaliteit en tijd. Deze risico’s zijn aangedragen en 
besproken binnen de (externe) werkgroep. De onderkende 
risico’s zijn in NARIS vastgelegd. 
 

 

Kwaliteit 
 

vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)   

   
In de startnotitie zijn de afwijkingen wat betreft de organisatie 
(geen strikte toepassing van het IPM-model) en de fasering 
reeds aangegeven. Wat betreft de kwaliteit wordt onderscheid 
gemaakt tussen de inhoudelijke kwaliteit en de kwaliteit van het 
proces. Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van 
onderzoeksprojecten gebeurt door de senior adviseur in 
samenwerking met de begeleidingsgroep, die voor het 
betreffende onderzoek geformeerd is. Ook het Deltafonds heeft 
hierin een rol, omdat deze de projectvoorstellen screent. 
Bewaking van de inhoudelijke kwaliteit van fasedocumenten 
gebeurt in twee stappen, allereerst via de werkgroep en 
vervolgens via peer review (voorleggen van conceptdocumenten 
aan een of meer mensen buiten het proces/project).   
 

 

Informatie  
vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)   

   
Alle betrokken partijen zullen, op het geëigende niveau, het  
projectplan vaststellen. Het ontwerp Deltaplan zal voorgelegd 
worden aan Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van 
het waterschap. Bestuurlijke afstemming met de gemeenten en 
met de andere betrokken partijen vindt plaats via de 
Waterochtend en de PCGR. Aan de Waterochtend wordt 
deelgenomen door Provincie, waterschap, Evides en alle 
Zeeuwse gemeenten.  
Zo nodig worden deze gremia (ad-hoc) uitgebreid om tot een 
goede afstemming tussen alle betrokken partijen te kunnen 
komen. Formele besluitvorming  over het Zeeuws Deltaplan Zoet 
Water zal plaats vinden door Provinciale Staten en de Algemene 
Vergadering van het waterschap. Deze besluitvorming wordt 
voorafgegaan door een gezamenlijke openbare 
consultatieronde.  
 

 

Tijd  
vorige status: N.v.t.(dit is eerste voortgangsrapport)   

   
De planning is een aantal maanden opgerekt ten opzichte van 
de, in de startnotitie aangegeven, planning. In plaats van tot juli 
2021 zal het project tot eind oktober 2021 doorlopen.  
 

 

 volgens planning 



 

 

 dreigt te overschrijden 

 planning overschreden 

 



 

 

Voortgangsrapportage Provinciale Staten 
 

Project: Programma Natuurpakket Westerschelde 

 

Algemeen 
Periode mei/jun/jul 2020 Datum 18-08-2020 
Status Definitief    

 

Korte omschrijving 
van het project 

Het programma tot het realiseren van minimaal 600 ha estuariene 
natuur volgens het Convenant Rijk-Provincie (2005) over de 
uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010. 
Het Programma Natuurpakket Westerschelde omvat volgende 
projecten: 
a)      Hertogin Hedwigepolder (350 ha) 
b)      Uitbreiding Zwin (22 ha) 
c)      Middengebied Waterdunen (121 ha) en Perkpolder (35 ha) 
d)      Buitendijks (5 deelprojecten 130 ha) 
e)      Landbouw-flankerend beleid (subsidie € 8,05 miljoen en 
grondruilbank € 4,95 miljoen). 
f)      Overige afspraken (grenspark, impuls Hulst, impuls Sluis, 
Sloe/Tractaatweg, monitoring) 
 

Achtergrond  
Relevante besluiten GS 7 oktober 2005 Voorstel GS invulling Schelde Estuarium.  

Ingekomen brieven van ministerie EZ/LNV van 26 januari 
2013 en 14 november 2016 inzake wijziging convenant. 
Ingekomen brief van ministerie LNV van 11 januari 2018 
inzake goedkeuring van het voorstel tot herijking. 

 PS Besluit 7 oktober 2005 Voorstel PS invulling Schelde 
Estuarium  
Besluit 30 januari 2006 Convenant Rijk en Provincie 
Natuurpakket Westerschelde 
Informering 26 januari 2016 Voortgangsbrief NPW 2015 

 

Betrokkenen 
Bestuurlijk opdrachtgever mevr. Drs. A. Pijpelink 
Ambtelijk opdrachtgever  
Projectleider  
Voortgang algemeen Zie bijlage: Voortgangsrapportage NPW projecten Q2 2020 
Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind 
Initiatiefase 100 17-12-2004 30-01-2006 
Definitiefase 100 31-01-2006 26-06-2013 
Ontwerpfase 100 01-01-2008 31-10-2018 
Voorbereidingsfase 97 01-01-2013 31-12-2022 
Realisatiefase 18 01-01-2013 31-12-2022 
Nazorgfase 5 14-10-2015 31-12-2025 

 

  



 

 

 

Beheersaspecten Status Toelichting 

Geld  Vorige status:   
  Voor de uitvoering van NPW is door het Rijk in totaal € 

155,7 mln. budget beschikbaar gesteld.  
Op 23 juni 2020 hebben GS ingestemd met de MJKR 
2020 en het Jaarverslag 2019 en zijn deze naar de 
minister verzonden ter goedkeuring. 
Per 31 december 2019 is hiervan € 103,9 mln. uitgegeven. 
Op 20 maart jl. heeft de accountant een controleverklaring 
bij de financiële verantwoording over het jaar 2019 
verstrekt. Er resteert een werkbudget van € 51,75 miljoen 
voor de resterende uitvoerings- en nazorgperiode 2020-
2025. De verwachting is dat dit voldoende is voor de 
realisatie van het programma.  
  
Vlaanderen en Nederland hebben afspraken gemaakt over 
de betaling van de grondkosten voor werken aangaande 
het Hedwigeproject. Nu de gronden in 2018 in eigendom 
van de Provincie zijn gekomen, heeft Vlaanderen eind 
december 2018 een eerste tranche betaald. Dit bedrag is 
conform de afspraken gebruikt ter dekking van de kosten 
van de realisatie van de N62 Sloe- en Tractaatweg.  
Naar aanleiding van het vonnis van de Rechtbank op 15 
april jl. is in overleg met het Ministerie van LNV en 
Vlaanderen afgesproken om een volgende tranche in te 
dienen welke mede gebaseerd is op de 
rechtbankuitspraak. 

 

Organisatie  vorige status:   
  Het NPW is een programma-aanpak die de Provincie 

uitvoert voor het Rijk op basis van een convenant met het 
Rijk. Binnen de Provincie Zeeland is een 
programmastructuur geformeerd die van voldoende 
omvang en kwaliteit is voor de uitvoering van de NPW-
projecten. De feitelijke uitvoering van de NPW-projecten 
wordt in belangrijke mate met en door externe partners 
gedaan: het Zwin door het Vlaams agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust en het Hedwigeproject door de 
Vlaamse Waterweg NV. De projecten Bath en Ossenisse 
door Rijkswaterstaat (Projectorganisatie Waterveiligheid). 
Het project Waterdunen voert de Provincie zelf uit. 
 

 

Risico's  vorige status:   
  Overeenkomstig de afspraken rond grote projecten 

worden periodiek de risicodossiers geactualiseerd op 
project- en programmaniveau.  
 
Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) verworpen. Vooralsnog heeft dit 



 

 

geen gevolgen voor verleende vergunningen in het kader 
van de Wet Natuurbescherming die reeds onherroepelijk 
zijn. Voor de projecten Hedwige, Bath, en Ossenisse is dit 
het geval. In het Zimmermanproject is beroep ingesteld 
tegen de Wet natuurbescherming (Wnb) vergunning en de 
watervergunning. De realisatie van ten minste 600 ha 
estuariene natuur komt niet in het geding door deze 
beroepsprocedures. De voorbereiding voor een 
planologische wijziging (omgevingsvergunning afwijking 
inpassingsplan) van het Rijksinpassingsplan voor de 
Hedwigepolder ten behoeve van het recreatief 
medegebruik en Panoramaheuvel loopt. Gezien de inhoud 
van de aanpassing (recreatieve ontwikkelingen) heeft dit 
geen effect voor de belangrijkste  realisatiedoelstelling. De 
uitspraak van de Raad van State kan gevolgen hebben 
voor alternatieve projecten, zoals schorverjonging. De 
natuurvergunningen voor het Hedwigeproject verlopen 
eind 2020. Met het oog hierop zullen deze dit jaar nog 
verlengd moeten worden. 
 
Een ander risico zijn de PFAS. Dat leidt voor nog uit te 
voeren grondwerkzaamheden tot aanvullend onderzoek en 
kan mogelijke gevolgen hebben voor de realisatie. Hiertoe 
heeft voor de projecten Bath en Ossenisse aanvullend 
bodemonderzoek plaatsgevonden. Op basis van het 
onderzoek kan geconcludeerd worden dat er geen 
belemmeringen zijn voor het realiseren van deze 
projecten. 
Voor de realisatie van het Hedwigeproject is overleg 
gevoerd met de gemeente Hulst (landbodem) en 
Rijkswaterstaat (waterbodem). Inmiddels is duidelijk dat er 
geen belemmeringen zijn. 
 
De gevolgen van Covid-19 lijken  voor het Natuurpakket 
Westerschelde beperkt te zijn. Er is een effect geweest op 
de aanlevering van materialen, en verschillende officiële 
momenten zoals start van de werken in het 
Hedwigeproject en bij Bath en Ossenisse, zijn niet door 
gegaan. Daarnaast is een aantal bijeenkomsten met de 
streek niet door kunnen gaan. Er worden momenteel een 
aantal digitale bijeenkomsten voorbereid.  
 
Op dit moment is binnen de MJKR voldoende financiële 
ruimte gereserveerd voor het opvangen van de in de 
risicodossiers genoemde risico’s. 
 
 

 

Kwaliteit  vorige status:   
  Het beoogde effect van het programma NPW is het 

ontstaan van minimaal 600 hectare estuariene natuur. Na 
de inrichting van de geplande hectares in de NPW 
projecten zal de natuur zich gedurende meerdere jaren 
ontwikkelen tot de gewenste kwaliteit. De verschillende 



 

 

vormen van inrichting zoals nieuwe buitendijkse natuur, 
binnendijkse natuur en kwaliteitsverbetering van 
bestaande natuur leveren een andere natuurkwaliteit op. 
Zo levert één hectare nieuwe buitendijkse natuur een 
andere natuurwaarde op dan één hectare binnendijkse 
natuur. Daarom zijn alle hectares in het programma herijkt 
op basis van de verwachte natuurwaarde. Met de 
realisatie van het actuele programma NPW worden 658 
herijkte of gewogen hectares estuariene natuur ingericht. 
Hierdoor wordt een garantiebuffer gecreëerd om bij een 
tegenvallende natuurontwikkeling toch het beoogde effect 
van minimaal 600 ha te realiseren.  
 
Op dit moment is 117 ha gerealiseerd, is 524 ha in 
uitvoering en 17 ha in voorbereiding. Een groot deel van 
de hectares is gekoppeld aan de uitvoering van de 
werkzaamheden in het Hedwigeproject. De 
werkzaamheden zijn in oktober 2019 gestart en inmiddels 
zijn grondwerkzaamheden in volle gang. 
 
Sinds februari 2020 vinden de werkzaamheden bij Bath en 
Ossenisse plaats. Op 7 november 2019 is hiervoor het 
contract getekend tussen aannemer Van Oord en 
Rijkswaterstaat. De eerste fase van de werkzaamheden is 
inmiddels afgerond.  
 
Voor de gerealiseerde projecten Perkpolder, Baalhoek en 
Knuitershoek geldt dat het sedimentatieproces conform 
verwachting goed op gang gekomen is. Voor het Zwin 
geldt dat het gebied in februari 2019 in werking is 
getreden. Het is nog te vroeg om te bepalen hoe het 
gebied zich ontwikkelt. De eerste rapportage wordt in 
december 2021 verwacht. 

 

Informatie  vorige status:   
  Binnen het programma is de informatiestroom zowel 

ambtelijk als bestuurlijk geborgd door diverse 
overlegstructuren, zowel intern bij de Provincie als extern 
met het Ministerie van LNV. 
 

 

Tijd  vorige status:   
  De Provincie Zeeland heeft in 2006 de uitvoeringstaak 

voor het Natuurpakket Westerschelde (NPW) in opdracht 
van het Ministerie van LNV op zich genomen. De looptijd 
van het programma is vastgesteld tot en met 2022 met 
een afspraak over de nazorgfase. Binnen die periode 
zullen de projecten worden uitgevoerd. Het Rijk heeft op 5 
november 2019 schriftelijk ingestemd met de 
Meerjarenkostenraming (MJKR) 2019. In deze brief 
bevestigt het Ministerie van LNV dat tezamen met de 
Provincie Zeeland ten behoeve van de MJKR 2020-2022 
afspraken zullen worden gemaakt over een eventuele 



 

 

verlenging van het convenant vanwege de langere looptijd 
van met name het project Hedwigepolder. Op 23 juni jl. 
heeft GS ingestemd met de MJKR 2020 en het jaarverslag 
over 2019 en deze stukken ter goedkeuring toegestuurd 
aan het Ministerie van LNV. In deze brief wordt 
voorgesteld om komend najaar met het Ministerie te 
verkennen, welke aanvullende afspraken gemaakt worden 
over eventuele activiteiten en bestedingen die nog na 
2022 plaatsvinden. Het gaat om de afronding van de 
buitendijkse projecten en het Hedwigeproject, de financiële 
afrekening, de vervreemding van de grondportefeuille en 
de begeleiding van de monitoring maar ook de 
werkzaamheden en bestedingen in het kader van het 
Grenspark Groot Saeftinghe welke langer zullen 
doorlopen. Uiterlijk op 1 oktober 2021 moeten de nadere 
afspraken hierover gemaakt zijn. Uitgaande van nadere 
afspraken komend najaar, kan de weerslag hiervan 
opgenomen worden in de MJKR 2021. Daarin is ook de 
strategie ten aanzien van de grondportefeuille voorzien. 

 

 volgens planning 

 dreigt te overschrijden 

 planning overschreden 

 

 



Bijlage: Voortgangsrapportage NPW projecten Q2 2020 
Voortgang projecten 
 
Inmiddels is 117 ha nieuwe estuariene natuur opgeleverd. De overige hectares zijn 
grotendeels in uitvoering.  Zimmerman is nog in de voorbereidingsfase en er vindt onderzoek 
plaats naar de haalbaarheid van schorverjonging bij het Schor van Waarde 
 
Hieronder wordt op hoofdlijnen ingegaan op de afzonderlijke projecten. 
 
1. Hedwigeproject 
Het werk voor de inrichting van de Hedwigepolder is in juli 2019 gegund aan de Tijdelijke 
Handelsvereniging Baggerwerken Decloedt-Jan de Nul-Aertssen en is het contract tussen 
aannemer en De Vlaamse Waterweg gesloten. 
 
Vanaf november 2019 is de aannemer gestart met het klaarmaken van het gebied voor de 
graafwerkzaamheden en zijn de grondwerken in maart 2020 gestart. De werken lopen op 
schema en zoals het er nu uitziet, zijn de werkzaamheden in de loop van 2023 afgerond 
conform planning. 
De panoramaheuvel is als voorkeursalternatief naar voren gekomen uit een heroverweging 
van het recreatief medegebruik in de Hedwigepolder. De rijksbouwmeester heeft inmiddels 
een positief advies gegeven over de realisatie van een panoramaheuvel. De Provincie is de 
planologische procedure (omgevingsvergunning afwijking inpassingsplan) aan het 
voorbereiden. GS heeft op 30 juni jl. toestemming verleend om de benodigde vergunningen 
aan te vragen. Daarnaast is toestemming verleend om met de Schelderadarketen te 
verkennen of een nieuw te bouwen radartoren kan worden geïntegreerd in de uitkijktoren die 
gepland staat op de Panoramaheuvel. 
Het ontwerp van de uitkijktoren is daarin visueel leidend. Win-win zit sterk op combinatie van 
constructie en fundament. 
 
Het selectieproces van de toekomstig beheerder van de Hedwigepolder is gestart. Inmiddels 
is duidelijk dat Het Zeeuwse Landschap als enige geschikte kandidaat is overgebleven. Een 
eerste oriënterend gesprek heeft plaatsgevonden en nadere afspraken worden uitgewerkt en 
later verwerkt in een samenwerkingsovereenkomst. Gespreken hier over starten na de 
zomer. 
 
Voor de realisatie van het veldstation is een aannemer geselecteerd. Samen met de 
architect wordt er een bouwteam samengesteld en het ontwerp definitief gemaakt. Zodra er 
groenlicht is vanuit de vergunningenprocedures kan de bouw starten. Deze 
vergunningsprocedures zijn al gestart. Start van de daadwerkelijke bouw staat gepland begin 
2021. Voor de bouw wordt er een overeenkomst opgesteld met Stichting HZL.  
 
Schadeloosstelling 
Het definitieve rapport van de deskundigencommissie van de rechtbank Zeeland-West-
Brabant inzake de aan partijen toekomende schadeloosstelling voor de onteigening van de 
Hedwigepolder is op 15 januari jl. door de deskundigencommissie aan de rechtbank 
opgeleverd. Op 2 maart heeft de rechtbankzitting plaatsgevonden en hebben partijen hun 
standpunten hieromtrent toegelicht. De rechtbank heeft op 15 april 2020 vonnis gewezen 
inzake de aan partijen toekomende schadeloosstelling. De hoogte van de schadeloosstelling 
is zo goed als gelijk aan het definitieve deskundigenrapport. Inmiddels is bekend geworden 
dat De Cloedt cassatieberoep heeft ingesteld. Op basis van een advies van de 
landsadvocaat is in overleg met LNV besloten dat door de Staat incidenteel cassatieberoep 
zal worden ingesteld.  
 
2. Uitbreiding Zwin 



Met de oplevering van de uitbreiding van het Zwin eind april 2019 is er 12 ha estuariene 

natuur voor Nederland bijgekomen. Daarnaast is er 10 ha kwaliteitsverbetering gerealiseerd 

bij het Zwin. 

 
3. Middengebied. 
Met de oplevering van het project Perkpolder in juni 2015 is 35 hectare estuariene natuur 
gereedgekomen. Begin juni 2017 zijn de werkzaamheden aan de strekdammen bij 
Knuitershoek en Baalhoek (resp. 27 en 33 hectare) afgerond.  

 

Het project Waterdunen omvat de doelen “verbetering en verhoging van de kustveiligheid 
met innovatie van het toeristisch product” en “de versterking van natuur en landschap”. 
Binnen het project Waterdunen wordt 173 hectare nieuwe estuariene natuur gerealiseerd die 
voor 121 ha meetelt in de opgave van het NPW. De getijdenduiker is in werking gesteld. Er 
vindt nog monitoring plaats.  
 
Voor de buitendijkse projecten bij Bath en Ossenisse zijn de benodigde 
vergunningaanvragen ingediend en verleend. Voor de realisatie van deze projecten is een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met Rijkswaterstaat. Eind oktober 2019 is de 
aanbesteding definitief gegund aan Van Oord. De start van de uitvoering was in het voorjaar 
van 2020 en de uitvoering zal ca. twee jaar duren. Voorafgaand aan de start hebben een 
tweetal informatiebijeenkomsten plaatsgevonden.  
I.v.m. de nieuwe normering inzake PFAS is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd voor 
Bath en Ossenisse. De conclusie is dat er geen belemmeringen zijn voor de realisatie van de 
projecten. De eerste fase van Bath en Ossenisse is afgerond.  
 
Het project Zimmerman zit nog in de voorbereidingsfase, vanwege buitendijkse eigendom in 
de Westerschelde. Met de betreffende eigenaar is (nog) geen overeenstemming bereikt voor 
het realiseren van twee strekdammen op zijn buitendijks grondgebied. Inmiddels lopen twee 
beroepsprocedures ten aanzien van de Wet natuurbeschermingsvergunning en 
watervergunning. Daarnaast is door Rijkswaterstaat een gedoogplichtprocedure opgestart. 
De Rechtbank heeft het beroep tegen de watervergunning ongegrond verklaard, er is hoger 
beroep ingesteld door de eigenaar van de betreffende gronden. In de gedoogplichtprocedure 
heeft de rechter ingestemd met een versneld beroep.  
 
Op de zeedijk ter hoogte van het buitendijks project Zimmerman zal na de zomer een 
informatiepunt worden gerealiseerd. De benodigde vergunningen hiervoor zijn aangevraagd 
en verkregen. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. 
 
Tot slot wordt op dit moment in overleg met Staatsbosbeheer gekeken naar de mogelijkheid 
van een pilot schorverjonging bij het Schor van Waarde. 
 
4. Nevenopgaven 
Het NPW heeft enkele belangrijke maatschappelijke effecten in de vorm van regionale 
impuls voor de gemeenten Hulst en Sluis,  de ontwikkeling van het Grenspark Groot 
Saeftinghe en de inzet van Landbouw Flankerend Beleid .  
 
4.1. Grenspark Groot Saeftinghe 
Er is een Gebiedsagenda opgeleverd voor het Grenspark. Besluitvorming over deze 
gebiedsagenda en een bijdrage van de provincie in de uitvoeringsagenda is door GS op 26 
maart 2019 besloten. 
 
Er ligt momenteel een conceptovereenkomst voor een grenspark-entiteit. Er wordt nu met de 
partners overlegd wie daadwerkelijk gaat participeren en welke organisatievorm daarbij het 
best past. Doel is om de beweging en toekomstperspectief die in het grenspark met de 



streekholders is opgebouwd voort te zetten. Verder worden de provinciale natuur-, 
landbouw- en toeristische opgave actief verbonden met de gebiedsagenda. Zo wordt er 
gewerkt aan een Kreken- en Dijkenplan om de natuur- en landbouwopgave met elkaar te 
verbinden en wordt een circulair grensparkhuisje ontwikkeld. Twee projecten binnen de 
Regiodeal “Zeeuwen zelf aan Zet”, vallen binnen het grenspark. Het betref de projecten de 
Scheldekust en Vernieuwing Landbouw die invulling gaan geven aan respectievelijk een 
kwalitatieve recreatieve ontwikkelings-as langs de Schelde en het verkennen van de invulling 
van volhoudbare en natuurinclusieve landbouw in het grenspark.   
 
De opdracht voor de uitwerking van de branding- en marketingstrategie heeft een logo en 
een huisstijl opgeleverd die samen met de streekholders is ontwikkeld. Beide worden tijdens 
een digitale talkshow onthuld. Daarna gaan er in het gebied bij alle gastenheren en partners 
de vlag uit met daarop een fris logo, dat symbool staat voor de drie-eenheid van het 
grenspark: landbouw, natuur en haven. Tevens wordt de huisstijl van het grenspark samen 
met stichting Zonnetrein Grenspark Groot Saeftinghe uitgewerkt tot een gezamenlijk ontwerp 
voor op het Zonnetreintje.  
 
Op het digitale platform van het Grenspark staat steeds de actuele stand van zaken. Zie voor 
info: www.grenspark-groot-saeftinghe.eu . In de praktijk blijkt dat het digitaal platform steeds 
meer te wordt gebruikt en bezocht.  
 
4.2. Regionale Impuls gemeente Hulst en gemeente Sluis 
Gerealiseerde projecten van de gemeente Hulst zijn onder andere: 

- Herinrichting Frans van Waesberghestraat in Hulst; 
- Herinrichting Hof te Zandeplein in Kloosterzande; 
- Versterk de Vesting;  
- Aanleg recreatief fietspad historische spoorbaan; 

 
Nog in uitvoering zijn de projecten in de gemeente Hulst: 

- Een uitkijktoren op de grens (Bos van Clinge); 
- Promotie en Branding Hulst inclusief Scheldekust. 

Voor de Scheldekust wordt heel nauw samengewerkt met het grenspark. Met de 
bewoners van de nabijgelegen gehuchten/dorpen is een attractieve route uitgewerkt, 
wat ook een ontwikkelingsroute vormt binnen het ruimtelijk concept van het 
Grenspark. Het (concept) plan zal op 18 september bestuurlijk worden gepresenteerd 
aan de gemeente Hulst, Waterschap, PZ en de Haven van Antwerpen. 

 
Voor de gemeente Sluis richten de projecten zich op de kern Retranchement. Het betreft drie 
projecten waarvoor inmiddels geld vanuit het NPW-budget is toegekend. Het gaat hierbij om 
de volgende onderdelen: 

- Verplaatsing van het dorpshuis naar de kerk en een aanbouw; 
- Aankleding openbaar gebied (meer zichtbaar maken van de historie van 

Retranchement); 
- Parkeerruimte buiten de kern.  
De eerste twee projecten zijn reeds in uitvoering. Voor het parkeerterrein is inmiddels 
een aanvraag ingediend door de gemeente Sluis. Verwacht wordt dat in het 3e kwartaal 
de realisatie kan starten. 
 

4.3. Landbouwflankerend beleid 
Een van de nevenopgaven binnen NPW is het Landbouwflankerend Beleid. Hiervoor is een 
bedrag geraamd van € 13 mln. Hiervan is € 7,7 mln. gereserveerd voor subsidiebijdragen en 
€ 5,3 mln. voor de Grondbank Zeeland in combinatie met kavelruil. In overleg met het 
ministerie van LNV en in afstemming met de ZLTO is onlangs besloten om het bedrag van 
subsidiebijdragen met € 350.000 te verhogen. Dit bedrag wordt ten laste van het budget van 
Grondbank Zeeland gebracht.  

http://www.grenspark-groot-saeftinghe.eu/


In de afgelopen periode heeft de provincie, door het beschikbaar stellen van cofinanciering in 
het kader van Landbouwflankerend Beleid voor het EU-subsidieprogramma POP-3 voor 
innovatie en modernisering van Zeeuwse agrarische ondernemingen, het gereserveerde 
NPW budget beschikbaar gesteld.  
 
Via de Grondbank Zeeland wordt ruilgrond ingezet in combinatie met het instrument kavelruil 
om een bijdrage te leveren in het verbeteren van de agrarische structuur. Dit vindt plaats in 
heel Zeeland, maar de focus ligt vooral in Oost Zeeuws-Vlaanderen. De beschikbare 
voorraad ruilgrond (331 hectare per 1-7-2020) ligt ook grotendeels in Oost Zeeuws-
Vlaanderen. In de eerste helft van 2020 is er 17 hectare gekocht en 16 hectare verkocht via 
kavelruil. Uiterlijk 2025 dient de grondvoorraad te zijn vervreemd. 
 
5. Monitoring 
Nu een aantal projecten is afgerond, en een aantal projecten in 2020 zal worden uitgevoerd 
zal de monitoring een belangrijke plaats gaan innemen. Immers, het is van belang om op te 
volgen, hoe de natuur zich binnen de projecten gaat ontwikkelen. De projecten Perkpolder, 
Baalhoek en Knuitershoek worden allen opgevolgd door het Centre of Expertise Delta 
Technology. De voorlopige resultaten wijzen uit dat de verwachte sedimentatie plaatsvindt.  
  
Nederland heeft op 8 april 2014 aan de Europese Commissie toegezegd een onafhankelijke 
commissie voor de monitoring op het gebied van ecologie, morfologie en waterbeheer van 
de 600 ha natuurherstel Westerschelde in te stellen. Begin 2018 heeft LNV besloten dat de 
commissie de minister van LNV van advies zal voorzien.  
De monitoringscommissie start haar activiteiten in 2021 tenzij op dat moment nog 
onvoldoende monitoringsgegevens beschikbaar zijn. De commissie zal bestaan uit drie 
onafhankelijke (Nederlandse) deskundigen op het gebied van ecologie, morfologie en 
waterbeheer. 
 
Voor het Hedwigeproject is een monitoringsplan opgesteld in het kader van de vergunning 
Natuurbeschermingswet 1998. Dit is inmiddels goedgekeurd door het Ministerie van LNV. Er 
wordt op dit moment gemonitord op zoet-zout (T-0). Voor overige aspecten geldt dat 
monitoring pas mogelijk is na inrichting van de Hedwigepolder. Er is door NIOZ en de 
Universiteit van Antwerpen december 2018 een vegetatiemodel opgeleverd dat de komende 
jaren zal worden opgevolgd en gevuld zal worden met monitoringsgegevens.  
 
Door Arcadis wordt jaarlijks een rapportage opgesteld waarin een evaluatie van de NPW 

projecten is opgenomen op basis van de monitoringsrapportages per project. Nu de 

projecten deels nog in voorbereiding en uitvoering zijn, kan er nog geen totaalbeeld gegeven 

worden. Voor zover er al wel iets gezegd kan worden over de bijdrage van de projecten aan 

de staat van instandhouding van de Westerschelde, worden de effecten in de rapportage 

over het jaar 2019, positief gewaardeerd. 



 

 

Voortgangsrapportage Provinciale Staten 
 

Project: sanering Thermphos 

 

Algemeen 
Periode mei/jun/jul 2020 Datum 18-08-2020 
Status Definitief   

 

Korte omschrijving 
van het project 

Samen met het Rijk en North Sea Port zijn wij 1 van de 3 
financiers van het project om Thermphos te laten saneren. In die 
hoedanigheid houden wij de voortgang van de sanering in de 
gaten en sturen wij samen met de 2 andere financiers bij, tot het 
punt dat voorbereidingen voor heruitgifte kunnen worden 
getroffen. 
 
Deelprojecten binnen de sanering zijn: 
a. Deelproject I – Fosforveilig stellen 
i. Veiligstellen ovens 
ii. Veiligstellen vaten met leidingen 
iii. Leidingen en tanks 
iv. Natte verwerking 
b. Deelproject II – Reststoffen 
i. Verwerking en opslag van afvalstoffen 
ii. Direct af te voeren materialen en afvalstoffen 
c. Deelproject III - Ontvlechting en sloop van installaties en 
gebouwen  
d. Deelproject IV – Bodemsanering 
 

Achtergrond In 2014 is door Provincie Zeeland en Zeeland Seaports een 
akkoord met Curatoren gesloten. Er is uit de boedel € 35 miljoen 
ontvangen voor de veiligstelling/sanering van het Thermphos 
terrein. Er is een beheersorganisatie (VCB) opgericht voor 
toezicht en organisatie van de werkzaamheden. VCB heeft op 31 
maart 2017 een nieuw plan van aanpak beschikbaar gesteld. 
 
Naar aanleiding van het adviesrapport van de Commissie 
Samsom werken Provincie Zeeland, Ministerie van I&W en 
Zeeland Seaports samen voor de totale sanering van het 
voormalige Thermphos-terrein. 
 
Op grond van de Samenwerkingsovereenkomst is een stuurgroep 
geformeerd bestaande uit een vertegenwoordiging van de drie 
financierende partijen. De taak van de Stuurgroep is om met 
inachtneming van de gezamenlijke belangen van financierende 
Partijen en rekening houdende met de verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden van partijen, controle uit te oefenen op de 
Project- en beheersorganisatie en de realisatie van het Project. 
De 
Provincie is één van de drie partijen die deel uitmaakt van de 
stuurgroep en om die reden gedeelde verantwoordelijkheid bezit. 
Vanuit die hoedanigheid en positie wordt door ons college per 
kwartaal gerapporteerd over het project Thermphos. Deze 



 

 

stuurgroep ressorteert onder het Bestuurlijk Overleg, eveneens 
ingesteld op grond van de 
Samenwerkingsovereenkomst. 
 

Relevante besluiten GS 18 april 2018 ondertekende Samenwerkingsovereenkomst 
Sanering voormalig Thermphos terrein. 

 PS In vervolg op het rapport Samsom heeft op 3 en 10 
november 2017 PS het statenvoorstel ten aanzien van de 
implementatie van het rapport Samsom en de dekking 
daarvan (DIP-163) vastgesteld. Op basis daarvan hebben 
GS een financiële overeenkomst en een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met het ministerie 
van I&W en Zeeland Seaports voor de sanering van het 
Thermphos-terrein.  
 

 

Betrokkenen 
Bestuurlijk opdrachtgever dhr. Drs. J. de Bat 
Ambtelijk opdrachtgever  
Projectleider  
Voortgang algemeen Provincie 

De Stuurgroep is in het 2e kwartaal 1x bijeen geweest. In 
de bijeenkomst is de kwartaalrapportage Q1-2020 
vastgesteld en zijn aan de hand daarvan middelen 
beschikbaar gesteld.  
 
 
VCB 
VCB heeft in Q2 laten weten dat het terrein fosforveilig is, 
 
VCB geeft in de kwartaalrapportage Q1-2020 aan dat de 
sanering met de kennis van dat moment te verwachten 
voldoende middelen beschikbaar te hebben, met het ter 
beschikking gesteld budget van in totaal € 129,5 miljoen (€ 
111,7 miljoen taakstellend budget en € 17,8 miljoen 
risicoreserve). 
 Ook geeft VCB aan dat met de huidige kennis afronding 
van de totale sanering nog steeds eind 2020 plaats kan 
vinden. 
 
In de kwartaalrapportage Q1-2020 is door VCB een 
opsomming gegeven van de volgens hen belangrijkste 
werkzaamheden die in Q1 zijn uitgevoerd. Hieronder volgt 
een beperkte opsomming van deze werkzaamheden: 
 
Fosfor veilig stellen  
-De verwerking via de calciner loopt gestaag door. Per eind 
maart zijn inmiddels 2500 big bags calcinaat geproduceerd. 
De geschatte hoeveelheid nog te verwerken slik is 100m3. 
- Alleen opslagtank 5 is nog in gebruik voor de 
slikverwerking via de calciner. 
 
Reststoffen 
- Afvoer gaswaszuur is een batchgewijs proces. Als gevolg 



 

 

van de coronacrisis stagneert de afvoer momenteel. 
 
Ontvlechting en sloop installaties en gebouwen 
- De laatste asbestinventarisaties zijn uitgevoerd alle te 
slopen en eventueel te behouden objecten zijn 
geïnventariseerd. 
- De cokessilo is gesprongen en afgevoerd. 
- De fundaties van de Sinterfabriek en Slurrystation en 
retourgoed zijn gesloopt. 
 
Bodemsanering 
- Bodemonderzoeken over het gehele terrein voor ca 97% 
afgerond. 
- Grote delen van het terrein worden al opgeschoond (oa. 
verwijderen van verhardingen en waar mogelijk sporen). 
Een aantal blokvelden is gereed. 
 

Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind 
Initiatiefase 100   
Definitiefase 100   
Ontwerpfase 100   
Voorbereidingsfase 100   
Realisatiefase 89 10-10-2014 31-12-2020 
Nazorgfase 0 01-01-2021 30-06-2021 

 

Beheersaspecten Status Toelichting 

Geld  vorige status:   
  Provincie 

De provinciale bijdrage gerekend vanaf 1 april 2017 is 
41,75 miljoen euro. Daarvan is 40,6 miljoen euro sindsdien 
aan VCB betaald ten behoeve van beheers- en 
organisatiekosten en de sanering van het voormalige 
Thermphos-terrein. De financiële overeenkomst waarin de 
financiële verantwoordelijkheden van Rijk, Provincie en 
Zeeland Seaports zijn vastgelegd, is ondertekend op 20 en 
21 december door de drie partijen. In de 
samenwerkingsovereenkomst tussen ministerie I&W, 
Zeeland Seaports en Provincie Zeeland worden de 
procedures voor besluitvorming over risico's en 
meerkosten opgenomen. De 
Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend op 12, 17 en 
18 april 2018 door de drie partijen.  
Omdat veel werkzaamheden al zijn afgerond en VCB nog 
steeds aangeeft op schema te liggen, is in de provinciale 
risicoparagraaf een aanzienlijke reductie doorgevoerd 
 
VCB 
Door VCB is aangegeven dat zij met de huidige kennis 
verwachten voldoende middelen beschikbaar te hebben, 
met het ter beschikking gestelde totale budget (€111,7 
miljoen + €17,8 miljoen risicoreserve). 
 



 

 

De verdeling over de partijen, zoals vastgelegd in de 
samenwerkingsovereenkomst is als volgt: 
Rijk    27,7 miljoen 
Zeeland Seaports 47,7 miljoen 
Provincie Zeeland  41,75 miljoen 
Bijdrage vòòr april  2,37 miljoen 
Van Citters Beheer  9,98 miljoen 
 
Een gedetailleerd financieel overzicht over het project van 
VCB ligt onder geheimhouding ter inzage. 

 

Organisatie  vorige status:   
  Provincie  

De interne organisatie is na de ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst aangepast aan de nieuwe 
situatie en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 3 
partijen.  
De Provincie vervult daarnaast de voorzittersfunctie en de 
secretariaatsfunctie voor de Stuurgroep Thermphos en het 
Bestuurlijk Overleg Thermphos.  
 

 

Risico's  vorige status:   
  Provincie 

Met het sluiten van de financiële overeenkomst en de 
samenwerkingsovereenkomst zijn een aantal risico's 
verminderd. Tegelijkertijd blijven risico's aanwezig gezien 
het uiterst complexe dossier en de 1/3e 
verantwoordelijkheid die wordt genomen voor de totale 
sanering. 
De risico's van VCB zijn daarmee ook risico's voor ons. 
We kunnen ze echter niet rechtstreeks beheersen, 
alhoewel we (samen met de andere financiers) wel kunnen 
sturen bij de samenwerking tussen VCB en betrokken 
overheidsorganisaties. 
Wij houden toezicht op VCB en controleren of zij de juiste 
kennis en ervaring hebben om deze klus te klaren. 
Daarom komt de Stuurgroep Thermphos tenminste 1x per 
kwartaal bijeen gekomen, waarbij VCB bevraagd wordt op 
de voortgang en risicobeheersing. Toenemende of 
afnemende risico’s zijn geen verantwoordelijkheid van de 
drie financiers, maar de verantwoordelijkheid van VCB. 
 
De (inschatting van de)risico's zoals deze in de rapportage 
naar voren komen zijn dan ook ingegeven door de risico's 
die door VCB, als saneerder, worden gezien. 
Omdat veel werkzaamheden al zijn afgerond en VCB nog 
steeds aangeeft op schema te liggen, is in de provinciale 
risicoparagraaf een aanzienlijke reductie doorgevoerd.   
 
VCB 
De hoeveelheid slik die verwerkt moet worden blijft moeilijk 
in te schatten. Inmiddels is wel duidelijk dat de grotere 



 

 

hoeveelheid te verwerken slik dan bij aanvang begroot 
invloed heeft op de planning en de kosten. Door zaken 
parallel op te pakken ziet VCB nog voldoende ruimte om 
de planning van 31-12-2020 te halen en geeft de huidige 
einde project prognose aan binnen budget te blijven. 
 
Het risicodossier is opnieuw doorgenomen. De 
belangrijkste overblijvende risico’s blijven: 
- Stillegging van werkzaamheden als gevolg van een 
fosforbrand totdat de fabriek 'fosforvrij is. 
- De bedrijfszekerheid van de Calciner en de werkelijk te 
verwerken hoeveelheid slik; 
- De afvoerkosten voor vrijkomende materialen blijft een 
aandachtspunt. 

 

Kwaliteit  vorige status:   
  Provincie 

De interne organisatie, inclusief externe inhuur 
deskundigen zorgt voor een kwalitatief adequaat traject. 
Vanuit ministerie I&W, North Sea Port en Provincie 
Zeeland wordt VCB bevraagd op het op peil zijn van haar 
organisatorische kwaliteit. 
 
 

 

Informatie  vorige status:   
  Provincie 

De interne informatie aan GS en PS wordt door 
informatiebrieven, statenvoorstellen, toelichting iedere 
Commissie Bestuur en speciale bijeenkomsten geregeld. 
In april 2017 is aan Provinciale Staten de 
Samenwerkingsovereenkomst gestuurd. Door de 
ondertekening door alle partijen van deze overeenkomst is 
aan de voorwaarde van de Provincie voldaan ten aanzien 
van het vrijgeven van de door Provinciale Staten 
beschikbaar gestelde middelen voor de sanering, namelijk 
een ondertekende samenwerkingsovereenkomst door alle 
partijen. 

 

Tijd  vorige status:   
  Provincie 

Met statenvoorstel DIP-163 is voor de scope uitgegaan 
van de totale planning voor sanering, doorlopend tot in 
2021.  
 
VCB 
VCB meldt dat de planning met de huidige kennis is om in 
2020 de sanering af te ronden. 
 
Planning per deelproject 
 
terrein, gebouwen gesloopt en terrein RA vrij: december 



 

 

2020 
terrein volledig gesaneerd cf. opdracht: december 2020 
 
Hierna is nog een nazorgfase tot medio 2021, waarin o.a. 
de afhandeling van de financiën plaats zal vinden. 

 

 volgens planning 

 dreigt te overschrijden 

 planning overschreden 

 



 

 

Voortgangsrapportage Provinciale Staten 
 

Project: Waterdunen 

 

Algemeen 
Periode mei/jun/jul 2020 Datum 18-08-2020 
Status Definitief   

 

Korte omschrijving 
van het project 

Het doel van Waterdunen is drieledig: 
1. Een oplossing voor kustveiligheid. Duinen en dijken ter hoogte 

van Breskens vormen één van de zwakke Nederlandse schakels. 
Met de gekozen wijze van kustversterking is de veiligheid voor de 
komende 200 jaar gegarandeerd. 
(Inzichten over klimaatontwikkeling wijzigen echter voortdurend. 
Het is de vraag of deze stelling ook in de toekomst houdbaar 
blijft.) 

2. Met de getijdennatuur, een groot slikken- en schorrengebied, 
draagt Waterdunen bij aan het met België afgesproken 
natuurherstel van de Westerschelde. 
Door de combinatie van kustversterking, 
(recreatie)natuurontwikkeling en hoogwaardige verblijfsrecreatie 
ontstaat een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied, zowel 
voor de echte natuurkenners en vogelaars als voor bewoners en 
verblijfsrecreanten. Dit zal leiden tot seizoensverlenging en een 
aanzienlijke sociaal- economische impuls voor de (krimp)regio. 
 

Achtergrond De opgave voor de provincie is om het recreatieterrein, de 
(recreatie)natuur en de bijbehorende infrastructurele 
voorzieningen te realiseren. 
Daarnaast gaat het ook (c.q. vooral) om het realiseren van de 
gewenste toegevoegde waarde van Waterdunen voor wat betreft 
de sociaal-economische impuls voor de regio West Zeeuws-
Vlaanderen en de betekenis voor Zeeland als LAND IN ZEE!-
landmark. 
De volgende resultaten worden nagestreefd: 

 garanties voor een goed beheer en gebruik van de aangelegde 
voorzieningen; 

 spin-off voor bewoners, instellingen en ondernemers in de regio; 
 uitstraling naar landelijke overheid, kennisinstituten, pers, 

toekomstige bezoekers. 
Bovenstaande resultaten bereikt de provincie in samenwerking en 
afstemming met de andere bij Waterdunen betrokken partijen 
(Waterschap Scheldestromen, gemeente Sluis, HZL en 
Molecaten) en met de omgeving. 
 

Relevante besluiten GS  
 

 PS In de PS vergadering van 13 december 2019 is de GREX 
2020 met de actuele planning (eind dec. 2020) en raming 
van het project vastgesteld. 

 



 

 

Betrokkenen 
Bestuurlijk opdrachtgever mevr. Drs. A. Pijpelink 
Ambtelijk opdrachtgever  
Projectleider  
Voortgang algemeen Op dit moment is in Waterdunen al volop getijdewerking. Er 

zijn al successen te melden op het gebied van het aantal 
broedende vogels. In mei is de eerste ondernemer bij het 
Kustlab gestart met een test om gewassen in te zaaien.  
 
De uitkomsten van het onderzoek door het adviesbureau 
RHDHV zijn met PS gedeeld op 8 mei middels brief in de 
commissie Ruimte. Met het aanpassen van de 
getijdenduiker (kraan) wordt voldaan aan het wettelijk kader 
voor waterveiligheid. Waterschap verwacht de 
aanpassingen aan de getijdenduiker nog in 2020 te 
realiseren. Zoals bestuurlijk is afgesproken tussen 
waterschap en provincie is, voordat een standpunt wordt 
ingenomen voor de lange termijn, RHDHV met het 
onderzoek gestart om eventuele overlast eens in de 1200 
jaar te beperken. Uitkomsten van dit onderzoek worden in 
het najaar verwacht. 
 
Met Molecaten is het gesprek  over de opleverstatus van de 
grond in de afrondende fase. De provincie Zeeland kan de 
gronden aan Molecaten pas overdragen na het 
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. Op dit 
moment voert Molecaten gesprekken met de gemeente om 
te komen tot een officiële aanvraag. De provinciale inzet 
voor het leveren van de grond sluit aan bij de planning van 
Molecaten. Verwachting is nu, gezien de officiële termijnen 
horende bij een dergelijke procedure, dat de overdracht van 
de gronden in 2021 zal plaatsvinden. 
 
De aanpassing van de boulevard en duinovergangen 
worden na de zomer uitgevoerd. Het bezoekersplan wordt 
verder vorm gegeven met de toekomstige beheerder(s) van 
de recreatieve voorzieningen. Zo wordt in 2020 gewerkt aan 
de opmaak van de informatieborden en bewegwijzering in 
Waterdunen. De aanbesteding van de wandelpaden in 
Waterdunen zal na de zomer plaatsvinden.  
 

Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind 
Initiatiefase 100   
Definitiefase 100   
Ontwerpfase 100   
Voorbereidingsfase 100   
Realisatiefase 90  31-12-2020 
Nazorgfase 0   

 

  



 

 

Beheersaspecten Status Toelichting 

Geld  vorige status:   
  In de PS-vergadering van 13 december 2019 is de GREX 

2020 vastgesteld. PS zijn op 8 mei middels brief op de 
hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek aan 
de getijdenduiker. Naar verwachting kunnen de 
voorgestelde maatregelen aan de getijdenduiker op 
worden gevangen binnen de post onvoorzien van de 
GREX 2020 en zullen er nog middelen resteren. 
De doorloop van werkzaamheden en grondoverdracht in 
2021 kan naar verwachting worden opgevangen in de 
GREX. In het PS voorstel (najaar 2020) voor de GREX 
2021 zal dit verder onderbouwd worden. 

 

Organisatie  vorige status:   
  De capaciteitsplanning wordt elk kwartaal beoordeeld. Er 

zijn wijzigingen in het projectteam, tijdelijk is dit 
opgevangen, maar er is nog geen structurele oplossing, 
hier wordt aan gewerkt.  

 

Risico's  vorige status:   
  Voor Waterdunen worden regelmatig  risicosessies 

gehouden om risico’s te actualiseren en om 
beheersmaatregelen te optimaliseren. De uitkomsten van 
de risicosessies worden verwerkt in NARIS, het 
risicomanagementsysteem. Vanuit NARIS wordt 
vervolgens input geleverd voor het benodigde bedrag voor 
onvoorzien in de GREX . De GREX wordt jaarlijks in PS 
vastgesteld. De GREX 2020 is sluitend en 13 december 
2019 vastgesteld. 
 
De risico’s voor de beheerfase Waterdunen worden ook 
verwerkt in NARIS maar maken geen onderdeel uit van 
het onvoorzien in de GREX Waterdunen. De risico’s voor 
de beheerfase Waterdunen zijn onderdeel van het 
provinciale weerstandsvermogen en worden meegenomen 
in de risicoparagraaf. 
 
Voor deze kwartaalrapportage zijn de risico’s 
geactualiseerd. Daaruit blijkt dat de post onvoorzien 
toereikend is om de risico’s op te vangen. De vertaling en 
becijfering van de risico’s in het onderliggende 
risicodossier worden niet in de openbaarheid gedeeld. Dit 
is een bewuste keuze in het belang van het project, de 
projectpartners en onze onderhandelingspositie. Wel 
worden in abstractie de belangrijkste risico’s toegelicht.  
 
Het gaat om risico’s op extra kosten die samenhangen met 
de uitloop van werkzaamheden, de oplevering van de 
gronden en de maatregelen in het kader van 
waterveiligheid. 

 



 

 

Kwaliteit  vorige status:   
  Met de jaarlijkse vaststelling van de GREX is er 

duidelijkheid over de projectscope. Over de detaillering 
van de invulling van de onderdelen van de scope binnen 
de door PS vastgestelde kaders vindt afstemming plaats 
met de projectpartners/toekomstige beheerders die 
vertaald zullen worden naar concrete afspraken. 

 

Informatie  vorige status:   
  Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over de financiële 

voortgang aan de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. 
Bij majeure tussentijdse ontwikkelingen op het gebied van 
tijd en geld worden GS geïnformeerd. Uw Staten worden 
per kwartaal geïnformeerd en zo nodig tussentijds over de 
voortgang.   

 

Tijd  vorige status:   
  In de huidige provinciale planning zoals opgenomen in de 

GREX 2020 is de einddatum van het project 31 december 
2020. 
 
We blijven optrekken met de verschillende partijen in 
Waterdunen om de gezamenlijke werkzaamheden af te 
ronden en de gronden over te dragen. We zijn afhankelijk 
van de voortgang van de andere partijen die betrokken zijn 
bij het project. Zo vraagt het onderzoek waterbezwaar en 
de aanpassing aan de getijdenduiker inzet en zorgvuldige 
afstemming van de provincie met het waterschap en 
betrokken partijen. Daarnaast hebben uitkomsten uit dit 
onderzoek betekenis voor de aanleg van de paden in 
Waterdunen. De aanbesteding van de paden zal na de 
zomer plaatsvinden. De aanleg zal dan naar verwachting 
doorlopen in 2021. Tevens kunnen de gronden aan 
Molecaten pas worden overgedragen na het 
onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning. 
Molecaten is nog geen officiële procedure gestart.  
 
Daarnaast hebben de ingestelde coronamaatregelen effect 
op het tempo waarin werkzaamheden kunnen worden 
uitgevoerd, door de provincie, maar ook door alle (bij de 
uitvoering) betrokken partijen. 

 volgens planning 

 dreigt te overschrijden 

 planning overschreden 

 



 

 

Voortgangsrapportage Provinciale Staten 
 

Project: N673 Zanddijk 

 

Algemeen 
Periode mei/jun/jul 2020 Datum 18-08-2020 
Status Definitief   

 

Korte omschrijving 
van het project 

Doel van het project is het realiseren van een duurzaam veilige en 
onderhoudsarme ontsluiting van de kern Yerseke en de bedrijven 
in Yerseke (Havenweg, Burenpolder, Korringaweg, 
Olzendepolder), waarbij zo mogelijk ook andere belangen 
(waaronder spoorveiligheid, verbetering doorstroming en 
veiligheid op A58 en de ruimtelijk-economische ontwikkeling van 
Reimerswaal) gediend worden.  

Achtergrond De provinciale weg op de Zanddijk en Molendijk (N673) naar 
Yerseke kent ernstige knelpunten op het gebied van 
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en onderhoud. Daarom is deze 
door Gedeputeerde Staten in 2017 in de top 3 is geplaatst van 
wegen die met voorrang moeten worden aangepakt. 
Na eerdere studies in 2014 en 2017 hebben Gedeputeerde Staten 
op 14 mei 2019 de eindrapportage van de eind 2018 gestarte 
verdiepingsstudie vastgesteld. Hieruit blijkt dat alle onderzochte 
alternatieven een goede oplossing bieden voor de problematiek 
op de N673. 

Relevante besluiten GS Principe definitief plan voor uitvoering van een eerste fase 
volgens tracé 3c is door GS op 27 september 2017 
vastgesteld; 
In 2018 heeft GS besloten fase 1 vooralsnog niet uit te 
voeren en eerst een verdiepende studie uit te voeren naar 
de mogelijkheden van een totaaloplossing. 
De eindrapportage van deze verdiepingsstudie is door GS 
op 21 mei 2019 vastgesteld. 
In september 2019 heeft GS besloten om nog geen voorkeur 
alternatief vast te stellen maar eerst in overleg te gaan met 
het ministerie van IenW over cofinanciering door het Rijk. 
Op 3 december 2019 heeft GS besloten dat alternatief Bruin 
het voorgenomen voorkeursalternatief is en te starten met 
een informele inspraakprocedure. 
Op 9 juni 2020 heeft GS besloten om aan PS een 
Startnotitie voor het tracé Roze-Zwart aan te bieden 

 PS Beschikbaarstelling voorbereidingskrediet van € 1,1 mln.(PS 
10-11-17 € 800.000 en PS 8-6-18 aanvulling met € 300.000) 
PS hebben  op 3 jul 2020 een extra Commissie Economie 
gehouden, om met belanghebbenden in gesprek te gaan. 

 

Betrokkenen 
Bestuurlijk opdrachtgever dhr. A.J. van der Maas 
Ambtelijk opdrachtgever  
Projectleider  



 

 

Voortgang algemeen In het 2e  kwartaal van 2020 is het volgende gerealiseerd: 
 
Op 9 juni hebben GS de Startnotitie, met een voorstel voor 
Roze-Zwart, aan de Staten toegezonden ter besluitvorming. 
PS behandelt het voorstel volgens de huidige planning in 
haar vergadering van 25 september 2020. In de startnotitie 
zit een fasering van het project.  
Fase 1 behelst de aanpak van de 'uiteindes' van het tracé: 
A) het tracé naar het bedrijventerrein Olzendepolder, 
inclusief een aanpak van de Molendijk 
B) de rotonde Nishoek. 
 
Fase 2 betreft het aanpakken van het 'middenstuk': de 
Zanddijk en het spoorviaduct. 
 

Voortgang projectfase Perc gereed Begin Eind 
Initiatiefase 90  25-09-2020 
Definitiefase 0 04-09-2020 31-03-2020 
Ontwerpfase 0 01-04-2020 28-03-2022 
Voorbereidingsfase 0 01-04-2021 31-07-2025 
Realisatiefase 0 01-07-2022 31-08-2027 
Nazorgfase 0 01-07-2025 31-12-2027 

 

Beheersaspecten Status Toelichting 

Geld  vorige status:   
  Van het voorbereidingsbudget van € 1,1 mln. is inmiddels 

€ 447.000 besteed/verplicht. 
De verwachting is dat het beschikbare bedrag voldoende 
is voor de definitie- en ontwerpfase. Voor de volgende 
fases wordt een financieel voorstel aan PS voorgelegd. 

 

Organisatie  vorige status:   
  Bij de start van de definitiefase zal de projectorganisatie 

opnieuw worden ingericht en afgestemd op de benodigde 
capaciteit en competenties voor de komende fases. 
Daarbij zal het Handboek Projecten en Programma's 
leidend zijn. In de Startnotitie is hier ook al op in gegaan. 

 

Risico's  vorige status:   
  Na een eerste risicosessie over het traject van de 

verdiepingsstudie is een nadere inventarisatie uitgevoerd 
met betrekking tot de risico's. Na het vaststellen van de 
Startnotitie door de Staten zal een nieuwe risicosessie 
worden gehouden. 

 

Kwaliteit  vorige status:   
  GS hebben PS voorgesteld om de verbetering van de 

veiligheid en de toegang van Yerseke op het huidige 
dijktracé te realiseren. Deze keuze is mede ingegeven 



 

 

door de bestuurlijke reactie van Reimerswaal en de 
reacties in het informele inspraaktraject.  

 

Informatie  vorige status:   
  Op 9 juni hebben GS de Startnotitie, met daarbij een 

voorstel voor Roze-Zwart, aan de Staten toegezonden ter 
besluitvorming. PS behandelt het voorstel volgens de 
huidige planning in haar vergadering van 25 september 
2020. 

 

Tijd   vorige status:   
  Degenen die hebben gereageerd in de inspraakperiode 

zijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de door GS 
voorgestelde keuze voor Roze-Zwart. 
 
In de aan PS voorgelegde Startnotitie is gekozen voor een 
gefaseerde aanpak. 

 

 volgens planning 

 dreigt te overschrijden 

 planning overschreden 

 



 

 

Risicoparagraaf  

Mei, juni juli 2020 

 

Inleiding 

In het risicomanagementbeleid ‘riskeer, beheers en realiseer meer’ is vastgelegd dat projectrisico’s 
worden verantwoord in de kwartaalrapportages die aan zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale 
Staten worden verstrekt. In het handboek grote projecten is ook aandacht voor risicobeheersing en 
het rapportagesysteem voor de grote projecten (IPA) is hierop ingericht.  

Tegelijkertijd met deze kwartaalrapportages wordt ook informatie verstrekt over de ontwikkeling van 
het provinciaal risicoprofiel en daarmee ook over andere provinciale risico’s.  

Risico’s 

In het risicoprofiel van Zeeland zijn alle risico’s waaraan onze Provincie wordt blootgesteld 
opgenomen. Een aantal van deze risico’s heeft tevens een relatie met (voormalige) grote projecten. 
Het gaat om risico’s met betrekking tot onderstaande onderwerpen. 

 

Overzicht risico’s tweede kwartaalrapportage 2020 
 

o Garantstelling Hulst i.v.m. Perkpolder 
o Wettelijk milieutaken (BRIKS/BRZO/PxQ) 
o Waterdunen Beheer 
o Controle POP-2/POP-3 en overige Europese gelden 
o Openbaar vervoer (Connexxion) 
o Invoering Schone Lucht Akkoord (SLA) 
o Cybercrime 
o Garantstelling ZB 
o Tekort in Faunafonds 
o Thermphos 
o Wijziging licentiestructuur 
o Westerscheldeferry  

 
 
 

In bovenstaand overzicht staan de risico’s in volgorde van invloed. De risico’s met betrekking tot  
Garantstelling Hulst i.v.m. Perkpolder, Wettelijke milieutaken en Waterdunen beheer bepalen voor 
het grootste deel het risicoprofiel van de provincie en zijn op grond daarvan aan te merken als de 
grootste risico’s. Het overzicht bestaat overigens niet uit alleen enkelvoudige risico’s. Zo zijn er 
meerdere risico’s die betrekking hebben op Waterdunen beheer en op de wettelijke milieutaken.  
 
Ten opzichte van de eerste kwartaalrapportage 2020 is het risico Thermphos lager (zie toelichting). Er 
zijn 3 nieuwe risico’s bij gekomen. Ten eerste kunnen als gevolg van de verkenning naar de toekomst 
van de RUD extra kosten gaan optreden voor de versterking van de organisatie. Daarnaast bestaat 
het risico op extra kosten in verband met de overgang van de bodemsaneringstaak naar gemeenten. 
Tenslotte is er de kans dat door het afgesloten Schone Lucht Akkoord er extra kosten voor uit te 
voeren maatregelen voor de provincie gaan optreden.  
 



 

 

Waterdunen beheer  
Ten opzichte van de vorige rapportage zijn er bij de actualisatie van dit risico geen grote wijzigingen 
opgetreden. Voor Waterdunen is er een harde knip aangebracht tussen de uitvoerings- en 
beheerfase van Waterdunen. De risico’s van de uitvoeringsfase zijn onderdeel van het groot project 
Waterdunen en worden toegelicht in de voortgangsrapportage van Waterdunen. Daaronder vallen 
ook de risico’s die samenhangen met het onderzoek van RHDHV naar de getijdenduiker. De risico’s 
van de beheerfase zijn door de knip geen onderdeel van het groot project, maar worden 
meegenomen in de berekening van het provinciaal risicoprofiel. 
In de beheerfase gaat het om het beheer en onderhoud van het gebied Waterdunen. Op hoofdlijnen 
is duidelijk dat beheer en onderhoud na de grondoverdracht /-uitruil aan de projectpartners toekomt 
en zij als nieuwe eigenaren hiervoor verantwoordelijk zijn. In de beheerfase is de provincie echter 
voor enkele jaren mede-risicodrager voor de inlaatkreek en de zandvang. De financiële gevolgen van 
risico’s in deze periode zijn ingeschat en meegenomen in de berekening van de benodigde 
risicobuffer. 
 
Wettelijke milieutaken 
De uitvoering van de meeste taken wordt voor de provincie uitgevoerd door de omgevingsdiensten 
RUD Zeeland (RUD) en DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR). 
Voor wat betreft de RUD is in 2017 het aantal uren bepaald dat gemiddeld aan bepaalde producten 
wordt besteed. Dat is opgenomen in het zogenaamde PxQ rapport. Daarmee wordt bij de financiële 
afrekening naar de opdrachtgevers, waaronder de provincie, gerekend. In 2019 heeft een evaluatie 
van deze kentallen plaats gevonden. De evaluatie pxq is eind 2019 beschikbaar gekomen. Maar de 
financiële consequenties daarvan moet de RUD nog berekenen per deelnemer. Dan zal duidelijk 
worden of de in de najaarsnota 2018 aanvullend beschikbaar gestelde € 150.000 voldoende is of dat 
er nog extra geld benodigd is.  
 
De BRIKS taken (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) kunnen een onderdeel uitmaken van 
de omgevingsvergunningen die de omgevingsdiensten DCMR en de RUD aan de bedrijven verlenen 
waarvoor de provincie bevoegd gezag is. Tot nu toe geven de gemeenten adviezen inzake de BRIKS 
taken aan de omgevingsdiensten. De kosten hiervan worden gedekt door de leges die de gemeenten 
hiervoor heffen. Sinds 2017 is het wettelijk geregeld dat de BRIKS taken voor de provinciale bedrijven 
door de omgevingsdiensten moeten worden uitgevoerd. In 2020 moet worden becijferd hoeveel geld 
structureel beschikbaar moet zijn voor BRIKS uitvoering (inclusief toezicht op asbestsaneringen) door 
RUD en DCMR en welk deel daarvan niet door, de provincie te heffen, leges gedekt kan worden.  
 
Per 2019 voert DCMR de Brzo werkzaamheden voor de provincie uit die eerder door de RUD werden 
uitgevoerd. DCMR is van plan om o.a. via het uitvoeren van nulonderzoeken in beeld te krijgen welk 
niveau aan vergunningverlening en toezicht- en handhaving bij de verschillende Brzo bedrijven in het 
Zeeuwse door de RUD is gehanteerd. Het is mogelijk dat uit het onderzoek blijkt dat DCMR van 
mening is dat zij haar verantwoordelijkheid alleen kan waarmaken als de uitvoering van de Brzo 
taken op een hoger niveau wordt getild. Dat betekent dat er structureel meer uren nodig kunnen zijn 
voor de Brzo werkzaamheden. 
 
Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder  
In het derde kwartaal van 2017 heeft PS besloten het project Perkpolder volledig over te dragen aan 
de gemeente Hulst, gezien de fase waarin het project zich verkeerde, en haar aandelen in Perkpolder 
Beheer BV te verkopen aan de gemeente Hulst. De gemeenteraad van de gemeente Hulst heeft 
besloten deze aandelen inderdaad over te nemen en het project zelfstandig verder te zetten. In het 
vierde kwartaal van 2017 is de uittreding van de Provincie formeel tot stand komen. De provincie is 
per 1-1-2018 geen aandeelhouder meer en heeft haar grondvoorraad Perkpolder verkocht aan 
Perkpolder Beheer BV. De provincie staat na uittreding nog wel garant voor een maximum bedrag 



 

 

van € 3,3 miljoen ter beperking van de financiële risico’s van de gemeente Hulst. Deze garantie 
vervalt op 31 december 2026, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.  
 
Thermphos 
Ten opzichte van de vorige rapportage is dit risico significant afgenomen. In de tweede 
kwartaalrapportage 2020 geeft VCB namelijk aan dat ze binnen het beschikbare budget van € 129,5 
miljoen de sanering zullen afronden. Het risico kan echter nog niet vervallen omdat er bij de 
afronding nog risico’s kunnen resteren die samenhangen met de laatste saneringswerkzaamheden en 
de oplevering van het terrein. Een nadere berekening van deze restrisico’s en beschouwing van de 
mogelijke maatregelen moet uitwijzen hoe de risico’s opgevangen kunnen worden.  
 
In december 2017 hebben het Rijk, North Sea Port SE (voorheen NV ZSP) en de provincie Zeeland de 
financiële overeenkomst sanering Thermphos ondertekend. In deze overeenkomst hebben de drie 
partijen afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van een taakstellend budget van € 129,5 
miljoen. In deze overeenkomst is in artikel 5 opgenomen dat financiële tegenvallers en meevallers 
ten opzichte van het taakstellende budget door Partijen in gelijke delen, namelijk ieder voor 1/3 deel, 
worden gedeeld. Door ondertekening van de financiële overeenkomst staat de provincie Zeeland dus 
voor 1/3 garant voor eventuele tegenvallers, die het budget van € 129,5 miljoen te boven gaan, bij de 
sanering Thermphos. 
 
Benodigde risicobuffer 

Op basis van de risicogegevens wordt door middel van een risicosimulatie de benodigde risicobuffer 
berekend. Dit is de buffer die nodig is om de financiële gevolgen van risico’s op te kunnen vangen. 
Deze simulatie wordt toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag in de “worst case” 
ongewenst en onnodig is. De risico’s zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang 
optreden. Bij de berekening van de risicosimulatie gaan we uit van het door Provinciale Staten 
vastgestelde zekerheidspercentage van 90%. Uit de risicosimulatie volgt dat met 90% zekerheid kan 
worden gesteld dat alle risico’s zijn afgedekt met een bedrag van € 5,2 miljoen.  

Beschikbare risicobuffer 

De beschikbare risicobuffer bestaat uit het geheel aan middelen dat beschikbaar is om de risico’s in 
financiële zin af te dekken.  

Beschikbare risicobuffer  

Algemene reserve (na 8e BWN) 16,8 
Bestemmingsreserve 0,0 
Vrije belastingcapaciteit motorrijtuigenbelasting 13,3 
Ruimte meerjarenbegroting (na 8e BWN) 3,2 
Totaal 33,3 
  

De omvang van de onderdelen van de beschikbare risicobuffer is gelijk aan de stand in het laatste 
zichtjaar van de laatst vastgestelde meerjarenbegroting, zijnde 2023. In bovenstaande opstelling is 
uitgegaan van cijfers inclusief de verwerking van de 8e begrotingswijziging (BWN) 2020.  

Ratio weerstandsvermogen 

Op basis van het ratio weerstandsvermogen wordt bepaald of het weerstandsvermogen van de 
provincie toereikend is bij het huidige risicoprofiel. Via het risicomanagementbeleid hebben 
Provinciale Staten een ondergrens voor het ratio van het weerstandsvermogen vastgesteld van 1,5. 
Dit valt in de klasse ruim voldoende.  



 

 

Ratio weerstandsvermogen = 
Beschikbare risicobuffer 

= 
33,3 

= 6,4 
Benodigde risicobuffer 5,2 

 

Ratio Algemene reserve 

De Algemene reserve bevat het vrije vermogen van de Provincie en fungeert daardoor als primaire 
risicobuffer. Provinciale Staten hebben besloten dat de Algemene reserve minimaal gelijk (ratio 1,0) 
moet zijn aan de benodigde risicobuffer, zodat het mogelijk is om met de algemene reserve de 
risico’s af te dekken. Bij de berekening van de ratio Algemene reserve wordt uitgegaan van de laagste 
stand van de algemene reserve in de toekomstige jaren van de laatst vastgestelde 
meerjarenbegroting. De laagste stand van de Algemene reserve doet zich voor in 2023. 

Ratio Algemene reserve = 
Algemene reserve 

= 
16,8 

= 3,2 
Benodigde risicobuffer 5,2 

 

Ontwikkeling weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen van de provincie is afhankelijk van meerdere factoren en wijzigt daardoor 
voortdurend. De ontwikkeling van het provinciaal weerstandsvermogen ziet er als volgt uit.  

 

De risicobuffer stijgt licht ten opzichten van de 1e kwartaalrapportage 2020 en het risicoprofiel is 
gedaald als gevolg van een daling van het risico Thermphos. Als de risicobuffer stijgt en het 
risicoprofiel daalt, betekent dit dat de ratio’s stijgen zoals in onderstaande grafiek is te zien.
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onderwerp kenmerk behandeld door verzonden 
Statenvoorstel bekrachtigen 
geheimhouding overzicht VCB 

20024926 
*20024926* 

 
 

 

 

Middelburg, 18 augustus 2020 
 
Geachte voorzitter,  
 
 
Hierbij zenden we u een statenvoorstel ter bekrachtiging van de geheimhouding op een financieel 
overzicht en een planning van VCB inzake de sanering van het Thermphos terrein. De overzichten zijn 
bedoeld als bijlage bij de voortgangsrapportage van het groot project Thermphos over de maanden mei, 
juni en juli van 2020 en bevatten bedrijfsgevoelige gegevens. De voortgangsrapportages grote projecten 
worden met een separate brief aan u verzonden.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
gedeputeerde staten, 
 
 
 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 
 
 
 
 
A.W. Smit, secretaris 
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Financiële consequenties externe inhuur: 

Kostensoort:  ( 

Bedrag: € 0,00 

 

Financiële consequenties opdracht/uitbesteding: 

Kostensoort:  ( 

Bedrag: € 0,00 

 

Gedeputeerde Vergadering PS: 25 september 2020 

belast met Nr:   

behandeling: dhr. Drs. J. de Bat Agenda nr:  

  Vergadering GS: 18 augustus 2020 

  Nr: 20024935 

 

 

Onderwerp: Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage. 
   

 

Aan de Provinciale Staten van Zeeland 

 
 
 
 
 

Samenvatting: 
Het bekrachtigen van noodzakelijke geheimhouding op een overzicht van VCB. 
De bestuurder van VCB heeft een financieel overzicht opgesteld evenals een planning met 
betrekking tot de voortgang van de sanering. Dit overzicht vormt een bijlage bij de 
voortgangsrapportage over Thermphos, die wij op 18 augustus 2020 (met de andere 
voortgangsrapportages grote projecten) aan u toegezonden hebben. Aangezien het hier 
bedrijfsgevoelige gegevens betreft die door VCB vertrouwelijk met ons zijn gedeeld (art 10, lid 1 
sub c Wob), is het wenselijk u daarover onder geheimhouding te informeren. De bijlage ligt dan 
ook onder geheimhouding bij de Statengriffie ter inzage.  
Wij stellen u voor de geheimhouding middels dit Statenvoorstel te bekrachtigen. 
 

 

Wat willen we bereiken? 
Verstrekken van informatie aan Provinciale Staten over de stand van zaken van het groot 
project Thermphos. 

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is? 
Aan de onder geheimhouding ter inzage gelegde stukken.  

Wat doen we daarvoor? 
Het rapporteren via de reguliere voortgangsrapportages en het onder geheimhouding ter inzage 
leggen van een planning en financieel overzicht afkomstig van VCB. 

Wat zijn de klimaateffecten? 
N.v.t. 

Wat mag het kosten? 
N.v.t. 
 
  



Onderwerp: Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage. 

 

 
 
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit. 
 

 
Gedeputeerde staten, 

 
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

 
 
 
 

A.W. Smit, secretaris. 
 

 
 
 

Ontwerp-besluit 
 

De staten der provincie Zeeland, 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 augustus 2020, nr. 20024935 ; 

 
b e s l u i t e n :  

Geheimhouding op het op 18 augustus 2020 onder geheimhouding voor PS ter inzage gelegde planning en 
financiële overzicht voor Thermphos (als bijlage bij de voortgangsrapportage over mei, juni en juli 2020) te 
bekrachtigen op basis van artikel 25, derde lid van de Provinciewet met als motivering de volgende 
uitzonderingsgronden van de Wet openbaarheid van bestuur: bedrijfsgevoelige gegevens die door VCB 
vertrouwelijk met de provincie zijn gedeeld (art 10, lid 1 sub c Wob), de economische of financiële belangen van 
de provincie (art 10, lid 2 sub b Wob), als ook het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van 
bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden. (art 10 lid 2 sub g 
Wob). 
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